mengintimidasi anda karena kepercayaan anda.

Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai nasehat resmi.
Hukum di beberapa bagian dapat bervariasi. Diperbarui Dec. 2016
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KETAHUI HAK ANDA:

Keamanan Transportasi meminta untuk melepaskan jilbab anda sebelum
melewati sistem keamanan lapangan udara, beritahu kepada petugas bahwa
anda memiliki hak untuk tetap menggunakannya. Jika alarm berbunyi,
seorang Petugas TSA dapat melakukan perabaan pada jilbab anda atau
meminta anda melepaskannya; anda dapat meminta ini dilakukan oleh
petugas wanita dan dilakukan di area yang tertutup. Anda juga dapat
mengatakan Anda lebih memilih untuk merabanya sendiri dibawah
pengawasan petugas TSA. Petugas tersebut lalu dapat mengusap tangan anda
dengan sebuah kain kapas untuk mengetes residu bahan kimia. Petugas tidak
boleh melakukan pemeriksaan tambahan karena ras, asal negara, agama,
jenis kelamin, etnis atau paham politik anda.
• Di sekolah umum: Jika sekolah anda memperbolehkan siswa untuk
mengenakan penutup kepala dalam bentuk apapun, sekolah tersebut harus
memperbolehkan anda menggunakan jilbab. Bergantung pada situasinya,
petugas sekolah mungkin diharuskan untuk membiarkan anda
menggunakan jilbab anda walaupun penutup kepala lain tidak
diperbolehkan.
• Di tempat kerja: Majikan anda harus memperbolehkan anda untuk
menggunaan jilbab pada saat bekerja kecuali hal itu akan mengganggu
keamanan atau menyebabkan masalah yang signifikan.
• Tempat umum: Tempat yang menyediakan penginapan, makanan, atau
hiburan umum tidak dapat menolak anda karena jilbab anda, atau meminta
anda untuk melepaskannya sebelum memberi layanan. Sebagian besar dari
fasilitas yang dijalankan oleh pemerintah tidak dapat mendiskriminasikan
anda karena menggunakan jilbab. Jika memperbolehkan jenis penutup kepala
yang lain, anda juga harus diperbolehkan untuk mengenakan jilbab anda.
• Di foto ID untuk negara bagian: Ada banyak negara bagian yang mewajibkan
SIM atau ID untuk memiliki foto seluruh wajah. Bergantung dari negara
bagian, anda mungkin diperbolehkan untuk tetap menggunakan jilbab anda
dalam foto ini.

Ketika didatangi oleh FBI

• Jika seorang agen FBI atau penegak hukum lainnya meminta untuk

mewawancarai anda, anda memiliki hak untuk menolak. Anda dapat
memaksa untuk meminta surat jaminan jika penegak hukum ingin
masuk kedalam rumah atau kantor anda. Jika anda setuju untuk
diwawancara, anda memiliki hak untuk didampingi pengacara, dan anda
dapat menolak menjawab pertanyaan apapun, termasuk pertanyaan tentang
pandangan agama dan politik anda.
• Memberikan informasi palsu kepada petugas merupakan sebuah tindakan
kriminal. Tetap diam bukanlah tindakan kriminal.
• Anda memiliki hak untuk menolak menjadi informan. Anda sebaiknya
berbicara dengan seorang pengacara terlebih dahulu sebelum setuju untuk
menjadi informan. Waspadalah, FBI tidak menjamin apapun sebagai
imbalan kerjasama anda, ataupun menjamin kerahasiaan identitas anda.
• Jika anda mencurigai seseorang di masjid atau organisasi sekitar anda
merupakan seorang informan, anda sebaiknya memberitahu imam atau
pemimpin organisasi anda. Anda atau orang yang bertanggung jawab
sebaiknya berkonsultasi dengan seorang pengacara.
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• Di lapangan udara atau perbatasan: Jika seorang Petugas Administrasi

Diskriminasi Anti-Muslim
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Bagaimana jika saya mendapat perlakuan
diskriminasi saat mencari tempat tinggal?

• Hampir semua tuan tanah dan makelar tidak dapat menolak untuk

menyewakan atau menjual rumah kepada anda atau memberi anda biaya
lebih untuk menyewa, membeli rumah atau penggadaian karena agama
anda.
• Tetangga anda tidak boleh mengancam, melecehkan, atau mengintimidasi
anda karena kepercayaan anda.

Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai nasehat resmi.
Hukum di beberapa bagian dapat bervariasi. Diperbarui Dec. 2016
mengintimidasi anda karena kepercayaan anda.

• Tetangga anda tidak boleh mengancam, melecehkan, atau

• Hampir semua tuan tanah dan makelar tidak dapat menolak untuk
menyewakan atau menjual rumah kepada anda atau memberi anda biaya
lebih untuk menyewa, membeli rumah atau penggadaian karena agama
anda.

Bagaimana jika saya mendapat perlakuan
diskriminasi saat mencari tempat tinggal?

masuk kedalam rumah atau kantor anda. Jika anda setuju untuk
diwawancara, anda memiliki hak untuk didampingi pengacara, dan
anda dapat menolak menjawab pertanyaan apapun, termasuk
pertanyaan tentang pandangan agama dan politik anda.
• Memberikan informasi palsu kepada petugas merupakan sebuah
tindakan kriminal. Tetap diam bukanlah tindakan kriminal.
• Anda memiliki hak untuk menolak menjadi informan. Anda sebaiknya
berbicara dengan seorang pengacara terlebih dahulu sebelum setuju
untuk menjadi informan. Waspadalah, FBI tidak menjamin apapun
sebagai imbalan kerjasama anda, ataupun menjamin kerahasiaan
identitas anda.
• Jika anda mencurigai seseorang di masjid atau organisasi sekitar anda
merupakan seorang informan, anda sebaiknya memberitahu imam atau
pemimpin organisasi anda. Anda atau orang yang bertanggung jawab
sebaiknya berkonsultasi dengan seorang pengacara.

Hak anda di sekolah umum

• Petugas sekolah diwajibkan oleh hukum untuk menjaga lingkungan sekolah
yang bebas dari pelecehan atau diskriminasi agama.

• Siswa memiliki hak bebas untuk mengekspresikan kepercayaan agama

mereka di sekolah; anda dapat berdoa dan membahas pandangan agama
dengan sebaya anda pada waktu istirahat atau makan siang dan jika
berhubungan dengan sebuah tugas; anda dapat memberikan literature agama
kepada teman sekelas sesuai dengan aturan yang berlaku tentang distribusi
materi kepada siswa.
• Petugas sekolah tidak boleh mengadakan doa bersama dalam acara sekolah
atau mempromosikan agama tertentu kepada siswa.

Hak anda di tempat kerja

• Hampir semua majikan tidak boleh melakukan diskriminasi agama. Seorang

majikan dapat dianggap melakukan pelecehan agama jika pelecehan di
tempat kerja menyebabkan terciptanya lingkungan kerja yang tidak
harmonis. Anda harus diperbolehkan untuk melakukan kepercayaan anda di
tempat kerja kecuali jika untuk mengakomodasi praktik agama anda di
tempat kerja memerlukan biaya besar atau menjadi beban untuk majikan
anda.

Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai nasehat resmi.
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Untuk informasi lebih lanjut, hubungi ACLU
di kota anda. www.ACLU.org/affiliates

